














bijlage 1 realisatie doelen en toelichting

realisatie collegedoelstellingen 2010-2014 (nummer 1 t/m 8)

Rotterdam
Rekenkamer

nummer

1

2

3a

3b

4

5

6

7

8

target

Aan het eind van de collegeperiode liggen de scores voor taal

en rekenen in Rotterdam significant dichterbij het landelijk

gemiddelde dan in 2010

Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters (ongekwalifi-

ceerde uitstroom uit het onderwijs) neemt jaarlijks af met

10% in deze collegeperiode

In deze collegeperiode activeren we 20.000 bijstands-

gerechtigde Rotterdammers - 10.000 bijstandsgerechtigde

stromen uit naar betaald werk

In deze collegeperiode activeren we 20.000 bijstands-

gerechtigde Rotterdammers - 10.000 bijstandsgerechtigde

Rotterdammers die nog niet kunnen uitstromen naar werk,

ontwikkelen zich een stap omhoog op de Participatieladder

Het aantal HBO'ers en WO'ers afgestudeerd aan Rotterdamse

instellingen voor hoger onderwijs dat anderhalf jaar na af-

studeren in de regio en daarbinnen de stad werkt neemt over

de collegeperiode gemiddeld met anderhalf procent punt toe

ten opzichte van het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar

Het verhogen van de sportparticipatie onder Rotterdammers

vanaf 6 jaar tot 64% aan het einde van deze collegeperiode

In deze collegeperiode zet 60% van de deelnemers aan een

taal- en participatietraject één of meerder stappen op de

participatieladder (behaalt het participatieresultaat)

Aan het eind van deze collegeperiode is er bij 9.200 zeer

kwetsbare Rotterdammers sprake van een stabiele situatie

voor leefgebieden zoals wonen, zorg, justitie, dagbesteding

(werk, stage, scholing) inkomen en sociaal netwerk

Het succes van 140.000 Rotterdamse vrijwilligers wordt in

deze collegeperiode in ieder geval vastgehouden, tegen de

landelijke trend in.

mijlpaal
2013/einddoel

533,3

4,4%

3.200 / 9.300

cumulatief

3.200 / 9.400

cumulatief

1,5%

64%

60%

9.200

>140.000

doel

betere onderwijs-

resultaten

terugdringen

schooluitval

uitstroom bijstand

uitstroom bijstand

behoud

Rotterdamse

afgestudeerden

sportparticipatie

taal en participatie

kwetsbare personen

vrijwilligerswerk

verantwoording
2013/einddoel

schooljaar 2012-2013

531,8

5,3% (2.273)

1.136, cumulatief 6.111 (per 25

oktober 2013)

7.218 (per 25 oktober 2013)

HBO Rotterdam: 31,7 (1,7%)

HBO Rijnmond: 56,3 (1,9%)

WO meting in 2014 beschikbaar

WO Rotterdam (-1,4% t/m 2012)

WO Rijnmond (-2,0% t/m 2012)

59%

67% (8 maanden)

4.056 (11 maanden)

175.000



Rotterdam
Rekenkamer

verantwoording
einddoel prognose

schooljaar 2013-3014

533,2

schooljaar 2012-2013

4,4% (1.901)

6.617 (tot eind maart

2014)

8.328

oordeel
rekenkamer

mijlpaal einddoel
prognose

einddoel 2014:

534

einddoel 2014:

3,8%

einddoel april 2014:

10.000

einddoel april 2014:

10.000

toelichting
rekenkamer

De verantwoorde gemiddelde CITO score van 531,8 over 2013 (schooljaar 2012-

2013) ligt onder de mijlpaal van 533,3. Wel ligt deze score dichterbij het landelijk

gemiddelde. Waar de achterstand in 2010 4,2 punt was is dat nu 3,2 punt. De

prognose voor het resultaat over 2014 (schooljaar 2013-2014) van 533,2 ligt even-

eens onder de eindtarget van 534. Daarnaast is deze prognose naar het oordeel

van de rekenkamer niet plausibel. De prognose is gebaseerd op afspraken met

schoolbesturen. In 2013 liet een soortgelijke afspraak een inschatting zien van

533,5. De daadwerkelijke realisatie bleek toen 531,8. Al zou de prognose voor heel

2014 kloppen, dan is de doelstelling voor 71% gerealiseerd en daarmee wordt de

target niet gehaald.

De doelstelling is voor 76% gerealiseerd en daarmee niet gehaald. Uit de

verantwoording 2013 (schooljaar 2011-2012) blijkt dat 5,3% van de MBO- en

VO- scholieren zijn uitgevallen. Volgens de target mocht dit maximaal 4,4%

zijn. De prognose voor 2014 (schooljaar 2012-2013) is iets gunstiger maar ligt

met een uitvalpercentage van 4,4% wel boven het einddoel van 3,8%.

Met 6.111 uitgestroomde bijstandsgerechtige is de mijlpaal voor 2013 voor

66% gehaald. De prognose laat zien dat de doelstelling aan het eind van de

collegeperiode eveneens voor 66% wordt gehaald.

Het resultaat van deze collegetarget is oncontroleerbaar. Dit omdat enerzijds in

2012 is besloten om geen jaarlijkse hermeting meer uit te voeren waardoor niet

meer kan worden vastgesteld op welke trede van de participatieladder klanten zich

bevinden. Daarnaast blijken achterliggende brondocumenten onvoldoende

betrouwbaar te zijn. De juistheid van de informatie kan hierdoor niet worden

vastgesteld.

Met betrekking tot het HBO is deze doelstelling gehaald. De laatste cijfers met

betrekking tot WO studenten laten een afname zien. Recente gegevens zijn

niet beschikbaar en daarom kan de rekenkamer dit deel van de doelstelling

niet toetsen.

In 2009 lag de sportparticipatie van de Rotterdammers op 58%. Het doel bij

deze target was om een stijging van 6%punt te realiseren. Er is maar 1%punt

stijging gerealiseerd en daarmee is de doelstelling niet behaald.

Het resultaat van deze collegetarget is oncontroleerbaar omdat de achter-

iggende brondocumenten onvoldoende betrouwbaar zijn.

Het resultaat van deze target is oncontroleerbaar, omdat de cijfers van vóór

2012 niet aan de hand van de thans volgens het definitieboekje geldende

criteria kunnen worden getoetst. Vanaf 2013 zijn deze gegevens wel juist en

controleerbaar. De aard van de doelstelling maakt dat over de gehele periode

juiste en betrouwbare cijfers noodzakelijk zijn. Omdat dit niet het geval is, is de

doelstelling oncontroleerbaar.

Met 175.000 vrijwilligers is de doelstelling van tenminste 140.000 vrijwilligers

gerealiseerd.



realisatie collegedoelstellingen 2010-2014 (nummer 9 t/m 17 )

Rekenkamer
Rotterdam

nummer

9

10

11

12

13

14

15

16

17

target

Aan het eind van deze collegeperiode is de gemiddelde

ervaren gezondheid in tenminste twee achterstandswijken

met 10% verbeterd t.o.v. 2010

Met behulp van de Rotterdam Investment Agency realiseren

van 100 investeringsprojecten (succesvolle proposities) in

deze collegeperiode

De gemiddelde snelheid op zes hoofdinvalswegen naar het

centrum blijft in beide richtingen op 25 km/u: Maasboulevard,

A. van Rijckevorselweg, Groene Kruisweg-Dorpsweg,

Stadionweg-Laan op Zuid, Tjalklaan-Vierhavensstraat-

Westzeedijk, Vaanweg-Pleinweg, Stadhoudersweg-Statenweg

Aan het einde van deze collegeperiode voldoet de A15 tussen

Maasvlakte en Vaanplein in de spits aan de door het Rijk

gestelde normreistijd van 38 minuten, met een

betrouwbaarheid van 91%.

Aan het einde van de collegeperiode is in Rotterdam en de

haven voor minimaal € 350 miljoen aan duurzaamheid

geïnvesteerd

15.000 Rotterdammers hebben aan het einde van de college-

periode in hun woning een geluidsbelasting als gevolg van

verkeerslawaai die minimaal 3 dB lager ligt dan in 2010

Aan het einde van deze collegeperiode scoren de vier

Focuswijken veilig (Oude Westen, Nieuwe Westen, Hillesluis

en Tarwewijk) minimaal een 'zes' op de veiligheidsindex

Het percentage Rotterdammers dat aangeeft vaak last te

hebben van groepen jongeren daalt in deze collegeperiode

met 25% ten opzichte van de veiligheidsindex 2010

Aan het einde van deze collegeperiode is het aantal

geweldsincidenten tegen publieke functionarissen met

minimaal 20% gedaald

mijlpaal
2013/einddoel

In tenminste twee achter-

standswijken +10% verbeterd

ten opzichte van 2010

100

De gemiddelde snelheid op

deze twaalf routes is minimaal

25 km/h

De reistijd is maximaal

38 minuten met een betrouw-

baarheid van 91% in 2013

€ 350 mln.

15.000 cumulatief

Alle vier de wijken op

minimaal een 6

15%

Afname met minimaal 20%

doel

een goede gezond-

heid

100 investerings-

projecten RIA

bereikbaarheid –

stad

bereikbaarheid –

haven

duurzame investe-

ringen

geluidshinder

wijkveiligheid

voorkomen afglij-

dend gedrag jonge-

ren en terugdringen

jeugdoverlast

terugdringen geweld

tegen publieke

functionarissen

verantwoording
2013/einddoel

Meting in 2014

101 (stand per 6 december)

De gemiddelde snelheid op 10

van de 12 routes is minimaal

25 km/h, op 2 is er in het

laatste kwartaal geen meting

beschikbaar

Betrouwbaarheid (9 mnd

2013)

in (ochtend): 99,2%

in (avond): 98,7%

uit (ochtend): 99,4%

uit (avond): 88,3%

Reistijd (9 mnd 2013)

in (ochtend): 27,5 min

in (avond): 28,1 min

uit (ochtend): 27,4 min

uit (avond): 36,1 min

€ 358,5 mln. (per 1 juli 2013)

11.033 (per 1 november

2013)

Meting in 2014 beschikbaar

Meting in 2014 beschikbaar

45% afname (244, per

1 december 2013)



Rekenkamer
Rotterdam

verantwoording
einddoel prognose

102

Betrouwbaarheid

in (ochtend): 98,6%

in (avond): 98,5%

uit (ochtend): 99,2%

uit (avond): 85%

Reistijd

in (ochtend): 28,3 min

in (avond): 28,4 min

uit (ochtend): 27,8 min

uit (avond): 36,9 min

€ 435 mln.

16.500-18.500

(eind 2014)

oordeel
rekenkamer

mijlpaal einddoel
prognose

toelichting
rekenkamer

Deze target is niet te toetsen omdat er geen verantwoording beschikbaar is.

De rekenkamer is van mening dat het resultaat van 101 investeringsprojecten in

deze collegeperiode moet worden gecorrigeerd met de projecten die in deze

periode ook weer zijn uitgeschreven. Dit is een bekend verschil van interpretatie

van het definitieboekje tussen college en rekenkamer. Er zijn 9 projecten niet meer

ingeschreven bij de KvK. Dit op basis van het aantal uitschrijvingen in het eerste

kwartaal 2013. Het resultaat is volgens de rekenkamer daarmee 92, en

rekeninghoudend met de prognose 93 investeringsprojecten.

Door het ontbreken van meetgegevens in de jaren 2011 en 2013 is op twee

wegvakken niet vast te stellen of de doelstelling is gerealiseerd. Op de overige

wegvakken is de doelstelling wel behaald. Dit maakt dat de doelstelling in ieder

geval voor 83,3% gerealiseerd is.

Het doel is om in de spits met 91% betrouwbaarheid het traject af te leggen

binnen de normreistijd. In 2009, het jaar van de nulmeting, voldeden 3 van

de spitsen reeds aan de doelstelling. Dit is nog steeds het geval. De avondspits

haven uit voldoet niet aan de betrouwbaarheidtarget van 91%. Daarmee is de

doelstelling voor 75% gehaald. Het college verantwoordt naast het betrouw-

baarheidscijfer ook de resultaten met betrekking tot de gemiddelde reistijd.

De doelstelling en het definitieboekje spreken niet over de gemiddelde reistijd

als op zichzelf staand doel. Bij het beoordelen van de doelstelling zijn deze

gegevens dan ook niet relevant.

Het verantwoorde investeringsbedrag van € 358,5 mln. is niet juist. Er is on-

terecht een investering van € 0,7 mln. meegeteld. Het correcte investerings-

bedrag is daarmee € 357,8. mln. De doelstelling is met deze aanpassing nog

steeds gehaald.

Deze target is niet behaald. Weliswaar laat de prognose zien dat de doelstelling

binnen bereik ligt, het realisatiemoment van deze prognose ligt echter voorbij

de grens van deze collegeperiode.

Er is geen verantwoording beschikbaar en daarmee is deze doelstelling niet

vast te stellen.

De doelstelling kan niet worden getoetst omdat er geen recente gegevens

beschikbaar zijn.

Omdat de nulmeting en de meting uit 2011 onbetrouwbaar waren, en dit niet met

terugwerkende kracht te herstellen was, is de doelstelling nog steeds oncontro-

leerbaar. Daarnaast wordt verantwoord over de afname van het aantal meldingen

van geweld tegen publieke functionarissen in plaats van de afname van het daad-

werkelijke geweld publieke functionarissen. Dit is reeds een bekend verschil van

interpretatie tussen de rekenkamer en het college. De wel betrouwbare cijfers over

2012 en 2013 met betrekking tot het aantal meldingen laten een toenmame zien.



Rotterdam
Rekenkamer

realisatie collegedoelstellingen 2010-2014 (nummer 18 t/m 22 )

nummer

18

19

20

21

22

target

Gedurende deze collegeperiode slagen wij erin meer

gezinnen, hoger opgeleiden en hogere inkomens voor de stad

te behouden. In 2013 is het aandeel van de gezinnen, de

hoger opgeleiden en de hogere inkomens in de verhuisstroom

uit de stad met 10% ten opzichte van 2009 gedaald

Aan het einde van deze collegeperiode is het aandeel van de

Rotterdammers dat tevreden is met de eigen woonsituatie en

geen overlast ervaart (hoge waardering van woning en

woonomgeving, buurt en samenleven) met 15% ten opzicht

van 2008 gestegen.

Het gemiddelde areaal groen en water neemt gemiddeld in

de 10 wijken met het minste groen (en water) toe.

Gedurende deze collegeperiode slagen wij erin meer gezinnen,

hoger opgeleiden en hogere inkomens voor de stad te behou-

den. Zeker voor Rotterdam Zuid hebben wij daarin een grote

ambitie, omdat we willen dat Zuid op dit punt extra vooruit

gaat. Wij meten dit af aan het aandeel van deze groepen in de

verhuisstroom uit Zuid: in 2013 is dit aandeel met 15% ten op-

zichte van 2009 gedaald. Deze target is een verbijzondering van

onze target op het gebied van wonen.

Aan het einde van deze collegeperiode trekt de binnenstad:

5% meer bewoners; 5% meer werknemers; 10% meer

bezoekers.

mijlpaal
2013/einddoel

Gezinnen: 20%

Hoger opgeleiden: 44%

Hogere inkomens: 52%

76%

10 stenige plekken vergroend

cumulatief

Gemiddelde toename van het

areaal groen en water in de

tien wijken met het minste

groen (en water).

Gemiddelde toename van het

areaal groen en water in de

tien wijken met het minste

groen (en water).

Gezinnen: 20%

Hoger opgeleiden: 31%

Hogere inkomens: 40%

Bewoners: +5% 32.752

Werknemers: +5% 84.193

Bezoekers: +10% 584.870

doel

uitstroom gezinnen,

hoger opgeleiden en

hogere inkomens

woontevredenheid

groen-indicator

programma Zuid

(uitstroom gezinnen,

hoger opgeleiden en

hogere inkomens)

meer bewoners,

werknemers en

bezoekers binnen-

stad

verantwoording
2013/einddoel

Gezinnen: 24%

Hoger opgeleiden: 57%

Hogere inkomens: 49%

70%

7.223m2 toename

Gezinnen: 26%

Hoger opgeleiden: 44%

Hogere inkomens: 37%

Bewoners: 32.819 (+5,2%)

per 1 november 2013

Meer werknemers: 82.437

(+2,1%) 1 november 2013

Bezoekers: 2013: 608.000 per

week (14,4%)



Rotterdam
Rekenkamer

verantwoording
einddoel prognose

3 projecten per

31 december 2013,

cumulatief 10 projecten

6.969m2 toename

(cumulatief 14.192m2)

Alleen werknemers per

1 januari 2014 84.100

werknemers (4,2%)

oordeel
rekenkamer

mijlpaal einddoel
prognose

toelichting
rekenkamer

De doelstelling is voor de categorieën gezinnen en hoger opgeleiden niet

gerealiseerd. Voor de categorie hogere inkomens is de doelstelling wel gehaald.

Het beoogde doel is een 15%punt toename in woontevredenheid te realiseren.

Er is een 6%punt toename behaald. Hiermee is de target voor 40%

gerealiseerd en dus niet bereikt.

Dit doel laat zowel in de formulering van de doelstelling als in de gehanteerde

mijlpalen en criteria uit het definitieboekje ruimte voor interpretatie. Het kan

opgevat worden als areaal groen en water, maar ook als de vergroening van 10

stenige plekken, alsook het areaal groen in de wijk. Het college kiest voor het

laatste en dan enkel op basis van de projecten die in de collegeperiode zijn

uitgevoerd. Dit geeft slechts een beperkt beeld van de toename van het areaal,

namelijk de nieuwe projecten. Eventuele vermindering van groen komt uit deze

resultaten niet naar voren. Uit andere resultaten die de rekenkamer heeft

ingezien, waarbij gekeken is naar de toename van het areaal in de betreffende 10

wijken, blijkt dat het areaal groen is toegenomen. Hierbij wordt ook de eventuele

afname van groen meegenomen. Omdat deze cijfers het totaaleffect laten zien,

bevreemdt het de rekenkamer dat het college deze resultaten niet gebruikt. De

prognose is wat de rekenkamer betreft niet voldoende onderbouwd om als

plausibel aan te merken. De rekenkamer acht het daarentegen niet plausibel dat in

de resterende maanden het areaal nog (in grote getale) afneemt. Daarmee

beschouwt de rekenkamer deze doelstelling als behaald.

Voor de categorie hogere inkomens is de doelstelling gehaald. Voor de andere

twee categorieën; gezinnen en hoger opgeleiden is het aandeel van deze

groepen in de verhuisstroom te groot. Deze percentages scoren boven de

mijlpaal. Daarmee is voor deze twee groepen de doelstelling niet gerealiseerd.

Deze doelstelling is voor de categorieën bewoners en bezoekers gerealiseerd.

Het verantwoorde resultaat met betrekking tot de categorie werknemers (een

stijging van 2,1%) ligt onder de mijlpaal van een 5% toename. De prognose

die voor de categorie werknemers wordt voorzien, is naar het oordeel van de

rekenkamer niet plausibel. De prognose is eenzijdig omdat er geen rekening

wordt gehouden met eventueel vertrekkende werknemers. Daarnaast is de

prognose voor een groot deel gebaseerd op ‘De Rotterdam’. Het is niet aan-

nemelijk dat voor het einde van de collegeperiode deze werknemers hun intrek

hebben genomen in 'De Rotterdam'.














